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 ATA Nº 01/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO 

CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 

REALIZADA NO DIA 22/01/2016. 

 

 

 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezesseis, às 09:00 horas, na sede da 1 

FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho 2 

Fiscal da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pela Presidente do 3 

Conselho Sra. Teônia Almeida do Vale Costa, presentes ainda, os Conselheiros Valdemar da Silva 4 

Torres, Antônio Carlos Alves dos Reis e Lucyana Nahmias Ferreira. Os Conselheiros suplentes 5 

foram convidados para a reunião, estando presente o Sr. Helder Vieira de Araújo Ribeiro. Após os 6 

cumprimentos iniciais, os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 7 

001/2016-PRE, de 21/01/2016, encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete 8 

Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de novembro/2015; Balancete Analítico do Plano CV 9 

(Contribuição Variável) de novembro/2015; Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão 10 

Administrativa) de novembro/2015; Consolidado Administrativo de novembro/2015; Despesas 11 

Administrativas de novembro/2015; Demonstrativo Mensal das Despesas Administrativas; Folha 12 

de Pagamento dos empregados da FACEPI de novembro/2015; Relatório de Aplicações Geral 13 

referente a novembro/2015; Relatório de Resgates Geral de novembro/2015; Ata da Reunião 14 

Ordinária N° 12/2015 do Conselho Deliberativo; Ata da reunião extraordinária n° 06/2015; Ata da 15 

Reunião Ordinária N° 12/2015 da Diretoria Executiva e Planilha atualizada referente aos débitos 16 

da Patrocinadora. Dando continuidade, os Conselheiros solicitaram mais um prazo para a análise 17 

dos balancetes recebidos, ficando agendada reunião extraordinária para o dia 28 do corrente mês. 18 

Sobre as despesas administrativas, não foram identificadas inconsistências quando verificadas 19 

no acompanhamento mensal. Sobre a dívida da Patrocinadora, o Conselheiro Antonio Carlos 20 

chamou a atenção para a demora da citação da Patrocinadora e disse que gostaria de saber se o 21 

procurador responsável pelo acompanhamento do processo está cobrando agilidade do juiz no 22 

andamento da ação. Na oportunidade demonstrou preocupação com a atual situação em que a 23 

dívida se encontra e solicitou que a DEX informasse quais ações estão sendo empreendidas para a 24 

cobrança do débito que ainda não foi ajuizado. O Conselheiro Valdemar disse que como já foi 25 

ajuizada a ação, o andamento fica a cargo da justiça, que como é do conhecimento de todos, acaba 26 

sendo morosa. Dessa forma, disse que não concorda com o posicionamento do Conselheiro 27 

Antonio Carlos, no sentido de que o procurador deverá cobrar do juiz certa agilidade. Disse que o 28 

que deve ocorrer são medidas efetivas e o que o Conselho Fiscal somente poderá levantar 29 

questionamentos, caso identifique alguma negligência. Na oportunidade solicitou novamente o 30 

registro de que em sua opinião o escritório da Dra. Aparecida foi uma contratação mal sucedida, 31 

tendo em vista o mesmo não ser especialista em cobranças. Na oportunidade solicitou da DEX 32 

informações sobre quem é procurador responsável pelo acompanhamento do processo em 33 

Teresina, já que o escritório contratado é situado em São Paulo. Quanto as parcelas que ainda não 34 

foram executadas, o Conselheiro Valdemar sugeriu a contratação de outra assessoria especializada 35 

no assunto, no sentido de sanar a dívida existente e ainda comunicar à PREVIC sobre a atual 36 

situação. Dando continuidade, o Conselheiro Valdemar lembrou que em reunião anterior havia 37 

feitos alguns questionamentos quanto à reforma na fachada do prédio da FACEPI, situado em São 38 

Paulo. Disse que ainda considera uma carência de documentos que embase o alto custo da 39 

reforma. A Conselheira Lucyana disse que os esclarecimentos já haviam sido feitos pelo gestor 40 

responsável pelo contrato e que o mesmo informou que toda a documentação está disponível na 41 

Fundação caso o Conselho entenda necessário uma análise mais profunda. O Conselheiro Antonio 42 
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Carlos disse que caso ainda existam dúvidas quanto ao assunto, deverá ser solicitadas explicações 43 

sobre os pontos considerados não esclarecidos. Quanto aos Testes de Aderência das hipóteses 44 

biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, conselheiros manifestaram satisfação 45 

com o estudo apresentado, levando em consideração que o mesmo já havia sido aprovado pela 46 

Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo. Extrapauta o Conselheiro Antonio Carlos solicitou 47 

que todas as atas assinadas (CF, CD e DEX), sejam disponibilizadas para os conselheiros. A Sra. 48 

Presidente solicitou ainda a disponibilização da nova Resolução dos Empréstimos da Fundação, já 49 

aprovada pela Diretoria, bem como a versão anterior da referida resolução. O Conselheiro 50 

Valdemar também solicitou o registro de que não está obtendo, do Conselho Deliberativo, as 51 

informações solicitadas e nem manifestação sobre as recomendações apontadas por esse Conselho.     52 

E nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando 53 

a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por 54 

mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 22 de 55 

janeiro de 2016.  56 


